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Bliv en haj til LinkedIn som freelancer og
selvstændig

I løbet af denne dag vil du få skærpet din evne til at bruge LinkedIn
praktisk til salg og markedsføring frem for blot at være til stede med en
måske lidt haltende profil.

MELD DIG TIL HER Underviser Abelone Glahn
Foto: Ingrid Riis

Kim Marthedal: En ørn til digital
markedsføring
Foto: Morten Gubi

Facebookannoncering, copywriting, e-bøger
og Indesign med Kim Marthedal

I løbet af maj og juni udbyder vi en række kurser til dig, der vil kunne
mere på de sociale medier og til dig, der har lyst til at mestre kunsten at
lave e-bøger. 

Facebook-annoncering i henholdvis København og Middelfart

E-bog og Indesign i København

Copywriting / Skriv så det virker i København og Fredericia.

DU FINDER ALLE KURSERNE BESKREVET I KALENDEREN

Aarhus: Kommunikation 4.0 /
Kommunikatørens nye roller

Allerede nu, skal de fleste der arbejder med kommunikation varetage
roller som facilitator, indholdskurator, mødevært, mediator, procesleder
og motivator i en virkelighed, hvor kommunikationen er sværere at
styre end før, men hvor der er masser af indhold og viden at hente hos
brugerne. 
Det er nye roller for de fleste. Kurset ruster deltagerne til disse nye
roller gennem teori, refleksion og træning.

LÆS MEGET MERE OM KURSET OG MELD DIG TIL HER

Underviser Karen Lumholt
Foto: Maiken Norup

Underviser Lisbeth Scharling
Foto: Camilla Hey

SEO-optimering - halvdagsworkshops i
Aarhus

25. april og 3. maj er der intensiv SEO-undervisning i Århus med
WEBwoman og SEO-specialist Lisbeth Scharling. 
Der er enkelte ledige pladser tilbage.

Du finder begge SEO-kurser i kalenderen.

DIRKETE TIL KURSUSKALENDER
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